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Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/196/23.05.2006  

   
 

A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

23/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind 

înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 423/2006). 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă,  cu 

proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2006 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi 

funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 23 mai 2006. 

             Proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul 

bancar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 88/1997, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în scopul corelării prevederilor acesteia cu dispoziţiile Legii nr. 

238/2005 şi ale legislaţiei privind falimentul instituţiilor de credit, precum şi pentru 

actualizarea ori clarificarea unor prevederi susceptibile de mai multe interpretări. 

Astfel, s-a ţinut cont de recomandările echipei de experţi străini făcută Fondului privind 

schimbarea politicii de finanţare, în sensul implementării unei formule mixte care presupune 

reducerea contribuţiilor anuale la un nivel optim, concomitent cu completarea finanţării 

acestuia prin linii de credit stand-by acordate anual, în lei, Fondului, de către instituţiile de 

credit autorizate să funcţioneze în România, participante la Fond, proporţional cu cota fiecărei 

instituţii de credit deţinută în volumul total al depozitelor din categoria celor garantate în 

condiţiile stabilite de lege, raportate Fondului la data de 31 decembrie a anului precedent celui 

în care se încheie convenţiile de credit.       

            Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 27 aprilie 2006. 
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 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 

privatizare au hotărât cu  22 voturi pentru şi 2 abţineri aprobarea proiectului de lege, în 

forma adoptată de Senat. 

 
   
                PREŞEDINTE, 
 
      Mihai Tudose 

         SECRETAR 
 

         Vasile Cosmin Nicula 
 
                                                                                                                          Consilier  
                                                                                                                          Alina Hodivoianu



 

 
 


